
Ogłoszenie informacyjne na temat pytań skierowanych do Komisji dotyczących decyzji w sprawie 
środka pomocy SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) na wsparcie elektrowni jądrowej Hinkley Point C

(2015/C 62/09)

Zgodnie z art. 194 Traktatu TFUE państwa członkowskie mają swobodę w określaniu swojego koszyka energetycznego. 
Zjednoczone Królestwo zdecydowało się na promowanie energii jądrowej i ta decyzja podlega jego kompetencjom kra
jowym. Kiedy środki publiczne wydatkowane są na wspieranie przedsiębiorstw, Komisja ma jednak obowiązek spraw
dzenia, czy jest to zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Jej rolą jest zagwarantowanie, by wszelka pomoc 
państwa była niezbędna, proporcjonalna i nie zakłócała konkurencji ani wymiany handlowej między państwami 
członkowskimi.

W grudniu 2013 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w odniesieniu do tego środka, wyrażając 
wątpliwości co do jego zgodności z rynkiem wewnętrznym na podstawie informacji dostępnych w owym czasie. Decy
zja o wszczęciu postępowania miała na celu zapewnienie, aby ostateczna ocena była dobrze uzasadniona faktami 
i analizami oraz uwzględniała poglądy wszystkich zainteresowanych stron.

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja otrzymała wyczerpujące informacje i uwagi od zainteresowanych stron 
i władz Zjednoczonego Królestwa. Te nowe elementy oraz intensywny i kompleksowy proces analizy przeprowadzonej 
przez Komisję były podstawą oceny dokonanej przez Komisję. W szczególności dochodzenie wykazało, że wsparcie 
dotyczy rzeczywistej niewydolności rynku, co rozwiało początkowe wątpliwości Komisji. W jego wyniku wprowadzono 
również zasadnicze zmiany do poziomu wsparcia w porównaniu z pierwotnym zgłoszeniem.

Na tej podstawie Komisja przyjęła ostateczną decyzję w sprawie tego środka w dniu 8 października 2014 r. Stwier
dzono w niej, że zmienione plany Zjednoczonego Królestwa w celu wsparcia inwestycji w nową elektrownię jądrową 
w Hinkley Point C są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Jawna wersja decyzji została opublikowana na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji (1). Kwestie takie 
jak proporcjonalność pomocy oraz jej wpływ na rozwój alternatywnych technologii, w tym technologii energii odna
wialnej, są szczegółowo omówione w tej decyzji.

(1) Pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_34947
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